Planering - Stjärnlösa nätter

Vi ska under ett antal veckor läsa och arbeta med boken "Stjärnlösa nätter" av Arkan Asaad.
Att läsa skönlitterära böcker är viktigt för den språkliga förmågan då berättande texter
(narrativa) bidrar till att BERIKA ditt språk. Att läsa skönlitteratur kommer göra att du lär dig
nya ord och att du sedan själv kommer att skriva bättre texter. Du kommer att:
-läsa boken
-arbeta med skriftliga och muntliga uppgifter som hör till boken
-skriva ett blogginlägg kopplat till boken. Jag kommer att lära er hur man skriver ett
blogginlägg.
-lyssna på Arkan Asaads sommarprat och diskutera sommarpratet i mindre grupper

Syfte
Svenska som andraspråk - Årskurs 7-9

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar
kunskaper i och om svenska språket.
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska tal- och
skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang
och för skilda syften.
Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att
tänka, kommunicera och lära.
Undervisningen ska ge eleverna rika möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin
kunskapsnivå, utan att ställa för tidiga krav på språklig korrekthet.
Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på svenska.
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man
formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.
Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta
texter, enskilt och tillsammans med andra.
I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och
skilda delar av världen.
Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av
sakprosa.
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska
språket, dess normer, uppbyggnad, uttal, ord och begrepp samt om hur språkbruk varierar
beroende på sociala sammanhang och medier.
På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till
den egna språkliga och kommunikativa förmågan.
Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man
kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor.
Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.

Centralt innehåll
Svenska som andraspråk - Årskurs 7-9
Läsa och skriva

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters
budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad
och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons
på texter.
Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling
i digitala medier.
Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
Meningsbyggnad på svenska i jämförelse med elevens modersmål samt hur orsakssamband
kan formuleras genom olika typer av bisatser.
Tala, lyssna och samtala

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i skolans ämnen när det egna
svenska språket inte räcker till.
Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad
som sagts.
Berättande texter och sakprosatexter

Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen.
Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling,
tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de historiska och kulturella
sammanhang som verken har tillkommit i.
Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel
tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften,
innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.
Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag
av argumentation.
Språkbruk
Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra
anteckningar.
Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och
begrepps nyanser och värdeladdning.
Ord och begrepp från skolans ämnen och vardagsspråk samt nya ord i språket, till exempel
lånord.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket
syfte man kommunicerar.
Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i olika medier och
sammanhang.

Kunskapskrav
Svenska som andraspråk - Årskurs 7-9
E-nivå

C-nivå

A-nivå

Eleven kan läsa
skönlitteratur och
sakprosatexter med flyt
genom att, på ett i
huvudsak fungerande
sätt, välja använda
lässtrategier utifrån
olika texters särdrag.

Eleven kan läsa skönlitteratur
och sakprosatexter med gott
flyt genom att, på ett
ändamålsenligt sätt, välja
och använda lässtrategier
utifrån olika texters särdrag.

Eleven kan läsa skönlitteratur
och sakprosatexter med
mycket gott flyt genom att, på
ett ändamålsenligt och
effektivt sätt, välja och
använda lässtrategier utifrån
olika texters särdrag.

Genom att göra enkla
sammanfattningar av
olika texters innehåll
och kommentera
centrala delar med viss
koppling till tidsaspekter
och orsakssamband
visar eleven
grundläggande
läsförståelse.

Genom att göra utvecklade
sammanfattningar av olika
texters innehåll och
kommentera centrala delar
med relativt god koppling till
tidsaspekter och
orsakssamband visar eleven
god läsförståelse.

Genom att göra välutvecklade
sammanfattningar av olika
texters innehåll och
kommentera centrala delar
med god koppling till
tidsaspekter och
orsakssamband visar eleven
mycket god läsförståelse.

Dessutom kan eleven,
utifrån egna
erfarenheter och
referensramar samt
olika livsfrågor och
omvärldsfrågor, tolka
och föra enkla och till
viss del underbyggda
resonemang om tydligt
framträdande
budskap i olika verk.

Dessutom kan eleven, utifrån
egna erfarenheter och
referensramar samt olika
livsfrågor och omvärldsfrågor,
tolka och föra utvecklade och
relativt väl underbyggda
resonemang om budskap som
är tydligt framträdande och
budskap som kan läsas
mellan raderna i olika verk.

Dessutom kan eleven, utifrån
egna erfarenheter och
referensramar samt olika
livsfrågor och omvärldsfrågor,
tolka och föra välutvecklade
och väl underbyggda
resonemang om budskap som
är tydligt framträdande och
budskap som kan läsas
mellan raderna eller är dolda
i olika verk.

Eleven för också enkla
resonemang om verket
med kopplingar till dess
upphovsman och drar
då till viss del
underbyggda slutsatser
om samband mellan
verk och upphovsman.

Eleven för också utvecklade
resonemang om verket med
kopplingar till dess
upphovsman och drar då
relativt väl underbyggda
slutsatser om samband
mellan verk och upphovsman.

Eleven för också
välutvecklade resonemang
om verket med kopplingar till
dess upphovsman och drar då
väl underbyggda slutsatser om
samband mellan verk och
upphovsman.

Eleven kan skriva olika
slags texter med viss
språklig variation, enkel
textbindning och i
huvudsak fungerande
anpassning till texttyp,
språkliga normer och
strukturer.

Eleven kan skriva olika slags
texter med relativt god
språklig variation, utvecklad
textbindning och relativt väl
fungerande anpassning till
texttyp, språkliga normer och
strukturer.

Eleven kan skriva olika slags
texter med god språklig
variation, välutvecklad
textbindning och väl
fungerande anpassning till
texttyp, språkliga normer och
strukturer.

Genom att kombinera
olika texttyper,
estetiska uttryck och
medier så att de olika
delarna samspelar på
ett i huvudsak
fungerande sätt kan
eleven förtydliga,
förstärka och
levandegöra sina
texters budskap.

Genom att kombinera olika
texttyper, estetiska uttryck och
medier så att de olika delarna
samspelar på ett
ändamålsenligt sätt kan
eleven förtydliga, förstärka
och levandegöra sina texters
budskap.

Genom att kombinera olika
texttyper, estetiska uttryck och
medier så att de olika delarna
samspelar på ett
ändamålsenligt och effektivt
sätt kan eleven förtydliga,
förstärka och levandegöra sina
texters budskap.

Dessutom kan eleven
ge enkla omdömen om
texters innehåll, språk
och uppbyggnad och
utifrån respons
bearbeta texter mot
ökad tydlighet, kvalitet
och uttrycksfullhet på
ett i huvudsak
fungerande sätt.

Dessutom kan eleven ge
utvecklade omdömen om
texters innehåll, språk och
uppbyggnad och utifrån
respons bearbeta texter mot
ökad tydlighet, kvalitet och
uttrycksfullhet på ett relativt
väl fungerande sätt.

Dessutom kan eleven ge
välutvecklade och
nyanserade omdömen om
texters innehåll, språk och
uppbyggnad och utifrån
respons bearbeta texter mot
ökad tydlighet, kvalitet och
uttrycksfullhet på ett väl
fungerande sätt.

Eleven kan med en i
huvudsak fungerande
kombination av
vardagsrelaterat och
ämnesrelaterat språk
samtala om och
diskutera varierande
ämnen på ett enkelt
sätt.

Eleven kan med en
ändamålsenlig kombination
av vardagsrelaterat och
ämnesrelaterat språk samtala
om och diskutera varierande
ämnen på ett utvecklat sätt.

Eleven kan med en
ändamålsenlig och effektiv
kombination av
vardagsrelaterat och
ämnesrelaterat språk samtala
om och diskutera varierande
ämnen på ett välutvecklat sätt.

I sådana situationer kan
eleven ställa frågor och
framföra åsikter med
enkla och till viss del
underbyggda argument
på ett sätt som till viss
del för samtalen och
diskussionerna
framåt.

I sådana situationer kan
eleven ställa frågor och
framföra åsikter med
utvecklade och underbyggda
argument på ett sätt som för
samtalen och
diskussionerna framåt.

I sådana situationer kan eleven
ställa frågor och framföra
åsikter med välutvecklade
och väl underbyggda
argument på ett sätt som för
samtalen och diskussionerna
framåt och fördjupar eller
breddar dem.

Eleven väljer och
använder då i
huvudsak fungerande
språkliga strategier för
att förstå och göra sig
förstådd.

Eleven väljer och använder då
relativt väl fungerande
språkliga strategier för att
förstå och göra sig förstådd.

Eleven väljer och använder då
väl fungerande språkliga
strategier för att förstå och göra
sig förstådd.

